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 neşidimiz 
yayımlandı!

‘‘Uyanış Başladı’’

?
Süheyl ve 

arkadaşlarının 
 klibini izlediniz 

mi?



Yılın son ayı da geldi çattı. Zaman 
hızla akıp giderken hem sen hem 

de biz Tevhid Çocuk Dergisi olarak 
büyüyoruz. Biz artık taaammmm bir 

yaşındayız. Allah’a hamdolsun! 

Bu sayımızda yine eğlenceli ve 
keyifli sayfalar seni bekliyor. İçimde 

neler olduğunu merak ediyor 
musun? Hepimizin keyifle yediği 
çikolatanın üretiminden, ailenle 
birlikte yapıp eğleneceğin karton 

labirente, bu soğuk kış günlerinde 
içini ısıtacak sıcak çikolata tarifinden, 
arkadaşlarınla oynayabileceğin lazer 
labirent oyununa kadar daha birçok 
içerik seni bekliyor. Haydi, eğlenceli 
içerikleri daha yakından incelemek 

için sayfaları çevir!
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SICAK HAVALARA ELVEDA, SOĞUK HAVALAR 
KAPIDA!

TEVHİD ÇOCUK DERGİSİ 1 YAŞINDA!

2020 yılının Aralık ayında 
yayımlanmaya başlayan Tevhid 
Çocuk Dergisi bir yıldır siz sevgili 
okurlarımızla buluşuyor. Bu yolda 
bizleri yalnız bırakmayıp Dergimizin 
her sayısını heyecanla beklediğiniz için 
sizlere teşekkür ediyor, bizleri bugünlere 
getiren biricik Rabbimize çokça 
hamdediyoruz. Yepyeni içeriklerle yeni 
sayılarda görüşmek duası ile... 

Türkiye’nin genelinde soğuk havalar 
etkisini göstermeye başladı. Bazı 
bölgelerde hava sıcaklığı -1 dereceye 
düştü. Güneşli günleri geride 
bırakırken artık montları, şapkaları 
giyinme zamanı geldi. Şimdi kışın 
keyfini çıkarma vakti!

Postacı Karga’dan Haber Var!
Yazıyoor... Yazıyoor... Sıcak sıcak yeni haberlerim seni bekliyorr... Hey sen! Evet 
sana diyorum! Haberler sayfasını okumadan geçmeyeceksin değil mi? Postacı Karga 
bunları dağıtmak için çok kanat çırptı. Haydi, haberler soğumadan oku!

Yusuf Demirhan
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Mühendisler hem uçabilen hem de 
yürüyebilen bir robotun ilk örneğinin 
görüntülerini yayımladılar. Leonardo 
isimli robot, minik tasarımıyla hem 
koşup hem yürüyebiliyor. Hatta 
kaykay bile yapabiliyor. Kuşlardan 
ilham alınarak tasarlanan Leo, onlar 
gibi çok eklemli bacaklarını kalkış 
sırasında kendini yerden itmek için 
kullanıyor.  Leo henüz bir prototip, 
ancak gelecekte zor ve tehlikeli işlerde 
görevlendirilebilecek.

UÇAN ROBOT LEO!

ATLANTİK OKYANUSU’NUN DERİNLİKLERİNDE 
KIRMIZI DENİZ ANASI KEŞFEDİLDİ!

Bilim insanları Atlantik 
Okyanusu’nun derinliklerinde 
yaptıkları keşifte birçok yeni canlı 
türüne rastladı. Bunlardan biri de 
kırmızı renkli deniz anası. Suyun 700 
metre derinliğinde yaşayan bu kırmızı 
renkli deniz anasının, türünün en 
kırılganları arasında yer alan “Poralia” 
cinsine dâhil olduğu açıklandı.  

Bu aylık Postacı Karga’dan Haberler bu kadar. Bir sonraki 
dergide yepyeni haberler ile görüşmek üzere. 
Allah’a emanet ol!



Halis Hoca’mızdan
Mektup Var!

Allah’ın adıyla,

Allah’a hamd, Resûl’üne salât ve selam olsun.

Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah,

Kıymetli Çocuklar, Değerli Gençler!

Yazdığınız mektuplarınızı aldım.
Her biri birbirinden güzel, her biri birbirinden sıcak 
mektuplardı. Çok mutlu oldum. Ellerinize, yüreğinize 
sağlık. Duygu ve düşüncelerinizi çok güzel ifade 
etmişsiniz. Bu da her birinizin başarılı, çalışkan 
öğrenciler olduğunu gösteriyor. Sizin gibi Tevhidî 
Çekirdeklere de bu yakışır zaten. Nasip olursa sizlerle 
bire bir tanışmak, sohbet etmek isterim.

Beni sormuşsunuz. Hamdolsun, ben çok iyiyim. Sizlerin 
güzel mektuplarını alınca çok daha iyi oldum. Bana dualar 
etmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum, Allah (cc) razı olsun.
Sizin dualarınız benim için çok değerli. 

Benim odamda sizler gibi çalışkan üç karınca kolonisi 
var. Sürekli çalışıyorlar. Ben de onlara sevdikleri 
yiyecekleri hazırlıyorum. Dört çeşit örümcek dostumuz 
var. Önceden her hafta süpürüyordum. Sonra üzüldüm. 
Onların da yaşama hakkı var, diyerek karışmadım. Bir 
de Tevhid Çocuk Dergisinde Postacı Karga var ya, onun 
akrabalarının bizim çatıda yuvası var. Onlara da yiyecek 
bırakıyorum bahçeye. 
Geçen gün dedim ki: “Biliyor musunuz, sizin akrabalar 
bizim dergide çalışıyor.” 
Ne cevap aldım dersiniz? 
“Gaaaak, gaaaak!” 
Ben bir şey anlamadım. Aranızda kuş dili bilen var mı? 
Varsa, bir zahmet bana yazabilir mi? 
Tabii bir de serçeler var. Aramız biraz bozuk. Bahçeyi 
çok kirletiyorlar. Günde iki defa bahçe mi yıkanır? İnsaf 
yani. Uyardım, ama yaramazlar, anlamıyorlar. Daha çok 
kirletiyorlar. Şu ân aramız bozuk. Düzelirse size haber 
ederim.

Can Çocuklar!
Her birinizin gözlerinden öpüyor, sizi Allah’a emanet 
ediyorum. Dualarımız karşılıklı olsun. Ailelerinize çok 
selam söyleyin. Allah’a emanet olun, selam ve dua ile…6



YAĞMUR YAĞIYOR

* Küçük bir tencere   * Su   * Mavi gıda boyası   * Su ısıtıcısı
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1)

4)

5)

3)

2)

6)

Tencerenin 
içerisine suyu 

koy.

Tencereyi 
ısıtıcıya koy.

Su fokurdarken 
tencerenin 

kapağını kapat.

Rengi değişene 
kadar içine 

gıda boyasını 
ekle ve karıştır.

Bir süre 
sonra suyun 
fokurdadığını 
göreceksin.

Bir süre bekle. 
Kapağını aç.

DENEY MALZEMELERİ

DENEYİN YAPILIŞI

Kış geldiğinde en çok hangi yağış türü gerçekleşir? Tabii ki de yağmur ve kar. 
Peki, yağmur ve karın nasıl oluştuğunu biliyor musun? Bununla ilgili bir deney 
yapacağız.

Yağmurun nasıl oluştuğunu gördün işte. Fokurdayan sudaki buhar, bir ânda soğuk havayla 
karşılaşırsada buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller de birleşerek kar taneciklerini 
oluşturuyor.

Deneyini bizimle sosyal medyadan paylaşabilirsin!



Kış Mevsiminin En Büyük İyiliği
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Selamun aleykum arkadaşlar, havalar soğuk ve dışarıda evsiz yaşayan birçok hayvan 
dostumuz var. Bu kış onlar için bir şeyler yapmaya ne dersiniz?
Sabah henüz gözlerim tam açılmamışken annemin mükemmel sesini duydum: “Haydi 
bakalım, fırına. İki ekmek, iki simit.” Bir yandan gözlerimi ovuştururken bir yandan da 
fırının yolunu tuttum. Hava buz gibi, dondum resmen. Hızlı hızlı yürümeye başladım. 
Sokağı döndükten sonra âniden karşıma gri renkli minicik bir kedi çıktı. Korkudan 
neredeyse yere düşüyordum. Çömeldim ve kedinin gıdısını severken, “Hava çok 
soğuk değil mi? Haklısın, bence de.” dedim. Cılız bir “Miyav” sesiyle karşılık verdi. 
El sallayarak fırına doğru yöneldim. Fırın sıcacıktı, ellerimin buzu çözüldü yahu. 
Mmmm… Mis gibi taze ekmek kokusunu içime çektim. Ekmekleri alıp fırından çıktım. 
Eee taze ekmek alınca uç kısmını yemek, gidiş geliş yol ücretidir bizim evde. Sıcak 
ekmeğin ucunu kopardım, yiye yiye eve doğru yürümeye başladım. Birden ayaklarımın 
yanına tüylü bir şey geldi. Bir de baktım ki az evvel beni korkutan minik kedi. Nasıl da 
ayaklarıma dolanıyor, bir görseniz. Kediyle oynaya oynaya eve kadar geldim. “Haydi, 
eyvallah kedicik. Hoşça kal.” dedim, ama gitmedi. Şaşırdım, biraz bekledim. Baktım 
gideceği yok, binanın kapısını kapattım, belki gider diye. Kapıyı kapattığımda o cılız 
sesiyle miyavlamaz mı? Kendimi çok kötü hissettim, açtım kapıyı, hemen yanıma 
geldi. Gözlerini kocaman açmış bana bakıyor. Mecbur eve götüreceğim artık. Ama bu 

Yazar: Vera Ademoğlu
Çizer: Seher Aktan



Kış Mevsiminin En Büyük İyiliği
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kedinin eve girmesi için çok büyük bir engeli aşmamız gerek: ANNEM! Merdivenin 
ilk basamağına oturdum, başladım düşünmeye. Acaba gizlice soksam, odamda 
gizlice beslesem olmaz mı? Olmaz tabii ki. Okula gidince annem kediyi kesin bulur. 
Arkadaşımın kedisi olduğunu, şehir dışına gittikleri için bir süre bizde kalacağını 
söylesem… Tabii ki olmaz. Müslim yalan söylemez. En iyisi doğruları söylemek. 
Haydi, bismillah. Kapıyı çaldım, annem açtı, her şeyi anlattım. Sonuç mu? “Tabii ki 
bizimle kalabilir. Hem Canım Peygamberimiz, ‘Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı 
merhametli olun ki semada olan da size rahmet etsin.’1 buyuruyor. Bu soğuk günlerde şu 
tatlı kediyi dışarıda bırakmak olmaz.” dedi annem. Annemi de kedimi de çok seviyorum. 
Bu arada onun adı, DUMAN.
Şimdi, sıra geldi soğuk günlerde hayvan dostlarımız için neler yapacağımıza:
* Bahçenizde ya da evinizin önünde onlar için minik kulübeler yapabilirsiniz.
* Yiyeceklerinizi onlarla paylaşabilirsiniz.
* Sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere bir kabın içine yiyecek ve su 
bırakabilirsiniz.
* Onları hayvan bakım evlerine götürebilirsiniz.
Biliyor musunuz, hayvanlar da bizim gibi ümmetmiş. Geçen gün Kur’ân okurken En’âm 
Suresi 38. ayette okudum ve çok şaşırdım. Hiç böyle düşünmemiştim. “Yeryüzünde 
kımıldayan her canlı ve iki kanadıyla uçan her bir kuş ancak sizin gibi bir ümmetlerdir…” 
Kış mevsiminde yapabileceğimiz en güzel şey, bu şirin ümmete yardımcı olmak sanırım.
Rabbime emanet olun…

1 Ebu Davud, 4941; Tirmizi, 1924
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Merhaba, 
ben 

Muhammed. Elektrik 
Mühendisiyim. Elektrik 
Mühendisi; elektriğin 
üretilmesi, iletilmesi, 
kontrol edilmesi gibi 

şeyler üzerinde çalışan 
kişilere denir.

Hangi Okulu Okudum?

Ben, İstanbul 
Üniversitesinde dört yıllık 

Elektrik Mühendisliği 
bölümünü okudum. 

Siz de dört yıllık eğitim 
veren bir üniversitede bu 

bölümü okursanız “Elektrik 
Mühendisi” olabilirsiniz.

KÜÇÜKLERİN HAYALİ 
BÜYÜKLERİN MESLEĞİ Ayşe Mutlu
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Kullandığım Araçlar 
Nelerdir?

* Ampermetre (akımölçer), 
Voltmetre (gerilimölçer) gibi 
ölçü aletleri,
* Tornavida, kontrol kalemi, 
pense vb.
* Bilgisayar
* Jeneratör

Görevim Nelerdir?

* Yapay ya da doğal 
kaynaklardan elektrik üretim 
sürecine katkıda bulunurum.
* Elektrikli cihazların bakımını 
ve güvenliğini sağlarım.
* Projeleri denetler, rapor 
yazarım.

Kimler Elektrik 
Mühendisi Olabilir?

* Matematik ve fizik ders 
konularını seven,
* Dikkatli ve sorumluluk 
sahibi,
* Düzenli ve ekip çalışmasına 
uygun kişiler Elektrik 
Mühendisi olabilir.



İÇ ORGANLARIMIZ

BEYİN KALP

BÖBREK

AK-
CİĞER

KARA-
CİĞER

MİDE

BAĞIR-
SAK MESANE
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Beynimiz, vücudumuzun denetim merkezidir. Vücudumuzda meydana 

gelen her olayı kontrol eder. Hatta bizim farkında olmadığımız kalp atışı, 

nefes alıp verme, sindirim gibi işlevleri de yürütür.

Organların çalışması, vücut hareketleri, uyku ve uyanıklık, 

hormonal düzen, duygu, düşünce, öğrenme, hafıza, hesap yapma ve 

sayamadığımız birçok işin; vücutta aynı ânda ve aksamadan yapılması 

için gece gündüz çalışır. Üstelik beynin uyurken bile çalıştığını biliyor 

muydun? Böyle bir beyni yaratıp bize nimet olarak veren Rabbimiz ne 

yüce!

Dev laboratuvarları bir düşün, Allah’ın yarattığı birçok maddeyi 

inceleyip analiz etmeye çalışıyorlar. O devasa laboratuvarların 

yaptıklarının binlerce katını, üstelik daha küçük bir alan kaplayarak 

karaciğerimizin yaptığını biliyor muydun?

Karaciğerimiz, kanımızdaki birçok maddenin analizini yapar 

ve kandaki miktarını dengede tutar. Aynı zamanda besinlerin 

sindirimine de yardım eder. Vücudumuza aldığımız kimyasal 

maddelerin zararsızlaştırılması, yani “detoksifikasyon” görevi de 

vardır. Bağışıklık sisteminde rol alır. Bazı besin maddelerini depolar. 

Karaciğerimizin daha sayamadığımız ne kadar da çok görevi var!...

Her gün yediğimiz besinler ve içtiğimiz sıvılar midemize 

gelir ve birikir. Hem midede yavaş yavaş sindirilir hem de 

bağırsaklara geçene kadar depo edilir. 

İnsan, açlığa bir süre dayanabilse de yaşaması için Rabbimizin yarattığı 

yiyeceklerden yemesi lazım. Bu besinleri sindirip, faydalı kısımlarını 

vücuda alan ve kalan kısımları dışkıya çevirip dışarı atılmasını sağlayan 

organımız, bağırsaklarımızdır.

Sahi, metrelerce uzun olan bağırsaklarımız vücudumuza ne kadar da 

düzenli yerleştirilmiş değil mi? Hiç dolaşmıyor, düğümlenmiyor ve 

birbirine karışmıyor, Subhanallah!

Yazar: Eda Toprak / Tasarımcı: Yasin Taşdelen
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Rabbimiz, insanın hayatta kalma vesilelerinden birini “nefes alması” 

olarak belirlemiştir. Bir insan nefes almadığında yaşayamaz. Haydi 

nefesini tut! En fazla birkaç dakika dayanabildiğini göreceksin.

Bir kişi nefes aldığında, temiz havayı soluk borusu yardımıyla 

akciğerlere gönderir. Akciğerlerimiz, havadaki oksijeni kana, kandaki 

karbondioksiti havaya iletir. Yani “gaz değişimi” yapar. İnsana faydalı 

olan oksijeni vücuda alır, insanın kullandığı karbondioksiti vücuttan 

dışarı atar.

Rabbimizin sana nimet olarak verdiği akciğerlerin, sen hayatta 

olduğun sürece çalışır. Yorulmak nedir bilmeden çalışan, çok çalışkan 

organlardan biridir.

Kalbimiz, vücudumuzun yaşaması için gerekli olan kanı, organlara 

ulaştırmak için pompalayan güçlü bir kas yumağıdır. 

Vücutta organlar tarafından kullanılmış kana kirli kan denir. Kirli kan 

kalbe gelir. Kalp, kirli kanı akciğerlere gönderir ve kanın temizlenmesi 

(oksijenlenmesi) sağlanır. Akciğerlerden gelen temiz kanın vücuttaki 

organlara dağıtılabilmesi için kalbin güçlü bir şekilde kasılması ve kanı 

pompalaması gerekir.

Kalbin hiç durmadan attığını biliyor muydun? O kadar çalışkan bir organdır 

ki; insan ölene kadar hiç yorulmadan atmaya devam eder.

Böbreklerimiz vücudumuzdaki zararlı maddeleri, kandan 

süzerek atmaya yarayan boşaltım organımızdır. Böbreklerimiz, 

atık olarak idrar üretir. Biz idrarımızı yaptığımızda idrarı 

vücudumuzdan uzaklaştırmış oluruz.

Mesane, böbreğin ürettiği idrarı toplayan, vücuttan atılana kadar 

biriktirip depolayan organımızdır. Diğer ismi idrar torbasıdır. 

Mesanemizin bir kısmı dolduğunda bize “İhtiyacını gidermen gerekiyor, 

lütfen idrarını yap.” diye sinyal gönderir. Bu sinyalden sonra bir miktar 

daha dolabilse de patlamadan veya altımıza kaçırmadan tuvalete 

gitmemiz gerekir.
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Er-Rahmân
Merhamet senin özün
Ey evrenin Rahmân’ı!

Kesilmez senden ümit.
Er-Rahmân isminle, 

rahmet et bize 
Rabbim!

El-Berr  
İyilikleri sonsuz olup
İyileri çok sevensin,

Saymakla hiç biter mi
Nimetin ve ihsanın!

El-Berr isminle, 
Ebrarlardan eyle bizi 

Rabbim!
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Er-Rahîm
Sen dilersen Allah’ım
Eriştirirsin rahmetini,
Göklerde uçana da

Toprakta koşana da!
Er-Rahîm isminle, 
merhamet et bize 

Rabbim!

El-Hamîd
Hamd, âlemlerin Rabbi 

olan Allah’adır.
Övülmeye tek layık,
Müminleri övendir.
El-Hamîd isminle, 
meleklerine öv bizi 

Rabbim!
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Baba ya da 
anne, labirentin 
belirli uzunlukta 
olan yollarını 
kartona çizer.

Oyuna 
heyecan 

katmak için 
kapağa birkaç 

tane delik 
açalım.

Baba ya da anne, renkli pipetleri çeşitli büyüklükte keser.

Çocuk da 
kesilen pipetleri, 
çizilen yollara 

yapıştırır.

Hazırlanan 
labirentin içine 
bilye koyulur 
ve deliklerden 
düşürmeden 
dolaştırılır.

Karton kutu kapağı, Renkli pipetler, Yapıştırıcı, Bilye, Kalem, Cetvel, Makas

1)

Malzemeler:

2)

3)

KARTONDAN LABIRENT YAPIYORUZ

5)4)

Yapılışı

.



7 Fark Bulmaca7 Fark Bulmaca
Dikkatini topla ve iki resim arasındaki 7 farkı bul!



Kendimize iyi bakmazsak vücut 
direncimiz düşebilir ve kışın 

havaların soğumasıyla birlikte 
vücudumuz hastalıklara karşı 

savunmasız kalabilir.

KIŞ HASTALIKLARI
NELEDİR?

Kışın genellikle üst solunum yolu 
enfeksiyonlarına yakalanırız. Bunlar; 

nezle, bademcik enfeksiyonu ve 
sinüzit… 

gibi hastalıklardır.

KIŞ KAPIDAN
BAKINCA

Yazar: Ela Şener / Tasarımcı: Yasin Taşdelen
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Kendimize iyi bakmazsak vücut 
direncimiz düşebilir ve kışın 

havaların soğumasıyla birlikte 
vücudumuz hastalıklara karşı 

savunmasız kalabilir.

KIŞ HASTALIKLARI
NELEDİR?

Kışın genellikle üst solunum yolu 
enfeksiyonlarına yakalanırız. Bunlar; 

nezle, bademcik enfeksiyonu ve 
sinüzit… 

gibi hastalıklardır.

KIŞ KAPIDAN
BAKINCA
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ABANT GÖLÜ
Yasin Taşdelen

NEREDE?

NELER YAPILABİLİR

Abant Gölü, Bolu ilinin 
güneybatısında bulunur. 

Bir kilometrekare 
büyüklüğü olan gölün 

derinliği on sekiz metre-
dir.

 Gölün çevresinde ailenizle el ele tutuşup yürüyüş 
yapabilirsiniz. Ata binebilir, faytonla göl etrafında 

gezebilir ve muhteşem manzaranın tadını 
çıkarabilirsiniz. Bu ormanlık alanda kızıl geyikler 

bulunmaktadır. Karşınıza geyik çıkarsa sakın 
şaşırmayın.

BAŞKA YERDE YOK
Göl içinde küçük teknelerle gezerken etrafınızı 
saran muhteşem nilüfer çiçeklerinin dansını ve 

başka gölde olmayan benekli alabalıkları 
izleyebilirsiniz.

GÖL PATENİ
Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle göl 
doğal bir buz pistine dönüşmektedir. Siz de 

gerekli tedbirleri alarak bu eğlenceyi 
deneyimleyebilirsiniz

TABİAT MÜZESİ
Abant Gölü’ne gitmişken Tabiat Müzesini ziyaret 

edebilir, yöresel evler, giysiler ve çevredeki 
hayvanlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ormanların, insanların ve diğer canlıların, 
yaşamının bir parçası olduğunu unutma. Ve 

yaşam alanına saygı duy, temiz bırak!
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ABANT GÖLÜ
Yasin Taşdelen

NEREDE?

NELER YAPILABİLİR

Abant Gölü, Bolu ilinin 
güneybatısında bulunur. 

Bir kilometrekare 
büyüklüğü olan gölün 

derinliği on sekiz metre-
dir.

 Gölün çevresinde ailenizle el ele tutuşup yürüyüş 
yapabilirsiniz. Ata binebilir, faytonla göl etrafında 

gezebilir ve muhteşem manzaranın tadını 
çıkarabilirsiniz. Bu ormanlık alanda kızıl geyikler 

bulunmaktadır. Karşınıza geyik çıkarsa sakın 
şaşırmayın.

BAŞKA YERDE YOK
Göl içinde küçük teknelerle gezerken etrafınızı 
saran muhteşem nilüfer çiçeklerinin dansını ve 

başka gölde olmayan benekli alabalıkları 
izleyebilirsiniz.

GÖL PATENİ
Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle göl 
doğal bir buz pistine dönüşmektedir. Siz de 

gerekli tedbirleri alarak bu eğlenceyi 
deneyimleyebilirsiniz

TABİAT MÜZESİ
Abant Gölü’ne gitmişken Tabiat Müzesini ziyaret 

edebilir, yöresel evler, giysiler ve çevredeki 
hayvanlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ormanların, insanların ve diğer canlıların, 
yaşamının bir parçası olduğunu unutma. Ve 

yaşam alanına saygı duy, temiz bırak!
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UZAY

İçinde bulunduğumuz “Güneş Sistemi”, 
Güneş’in etrafında dönen sekiz gezegen, 

yüzlerce uydu, milyonlarca göktaşı ve  
yıldızdan oluşuyor.

EN BÜYÜK olan RABBİMİZ ne kadar  da 
büyük bir uzay yaratmış böyle. 

ALLAHUEKBER!

Üstelik bize göre çok büyük olan 
“Güneş Sistemimiz” uzayda çok çok 

küçük bir yer kaplıyor.

1. VENÜS

2. MERKÜR

GÜNEŞ

3. DÜNYA

6. SATÜRN

7. URANÜS

8. NEPTÜN

5. JÜPITER
.

4. MARS

Uzay: Bütün gök cisimlerini içine alan, sınırları 
hâlâ belirlenememiş devasa boşluktur.

Uzay, şu ânda var olan her şeyi içine almış 
gibi gözüküyor.

Ben VENÜS! En sıcak gezegenim. 
Çünkü soğumamı engelleyen gaz 
tabakası ile kaplıyım. Ayrıca bende 
hiç su ve oksijen bulunmuyor.

Ben DÜNYA! Gezegenlerin içinde 
canlının bulunduğu tek gezegenim. 
Güneşle aramda 150 milyon 
kilometre mesafe var ve Güneş 
benden 300.000 kat daha 
büyük ve daha ağır.

Ben MARS! Kırmızı renkli bir 
gezegenim. Bende bol miktarda 
“demir” bulunuyor. Güneş 
sisteminde ki en büyük dağ bende. 
İsmi: OLYMPUS MONS, uzaydan 
bile görünüyor. 

Ben JÜPİTER! En büyük 
gezegenim. Dünya’dan 1323 kat 
daha büyüğüm. Allah bana, 
Dünya’ya çarptığında Dünya’yı 
parçalayacak göktaşlarını kendime 
çekmemi emretti. Böylece Allah, 
Dünya’yı uzayın tehlikelerinden 
koruyor.

Ben SATÜRN! Çevremde halka 
şeklinde dönen bir çok göktaşı 
bulunuyor.

Ben URANÜS! Güneş’e uzak bir 
gezegen olduğum için çok soğuğum. 
Dış kısmımdaki buz kristalleri sebebi 
ile mavi renkte gözüküyorum.

Ben NEPTÜN! Güneş’ten en uzak 
gezegen olduğum için aynı zaman 
da en soğuk gezegenim. En sıcak 
yer: -220˚̊

Ben MERKÜR! Güneş’e en yakın 
olan ve en küçük gezegenim. 

Biliyor muydun? Dünya’nın 
çekirdeğinin sıcaklığı 
6000˚dir. Güneş ise 

Dünya’nın çekirdeğinden 
binlerce kat daha sıcaktır.

Ay, Dünya’nın uydusu olan gümüş renkli bir gök cismidir. 
Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü gibi Ay da Dünya’nın 

etrafında döner. Ay’ın aydınlık kısımlarını dünyadan 
gördüğümüz kadarıyla isimlendiririz. Tamamını görünce; 
DOLUNAY, yarısını görünce; YARIM AY, yay şeklinde 

olursa HİLAL deriz. AY’ın HİLAL hali bizim için önemlidir. 
Biz Müslimler Ramazan’ın başladığını anlayabilmek için  
HİLALİ GÖZLEMLERİZ. Ramazan Hilali’ni görünce 

ORUÇ tutmaya başlarız.

Gezegenler ve yıldızlar dünyadan o kadar uzaktır ki çok 
küçük gözükürler. Dünyadan bakılınca rahatça 

görülebilmeleri için “TELESKOP” icat edilmiştir.
Teleskop, uzaydaki cisimlerin gözle görülebilecek 

büyüklüğe ulaşmasını sağlar.

Uzay Araçları, astronotların uzun süre 
uzayda yolculuk yaptığı GEMİLER’dir. 

Allah, uzay aracı ile astronotların 
uzayda seyahat etmesini sağlar.

Dolunay
Yarım Ay

Hilal

ASTRONOT: Uzay gemisini kullanan 
uzay yolcusudur. Ve uzayda bir insanın 

hayatta kalabilmesi için bu kıyafeti 
giymesi gerekir. Uzay çok soğuktur ve 
uzayda hiç oksijen yoktur. Astronot 

kıyafeti insanı bu zor şartlardan korur.

Uzayda, tahmin edilemeyecek kadar çok 
güneş, gezegen, yıldız, gök cismi vardır.

Yazar: Eda Toprak / Tasarımcı: Yasin Taşdelen



UZAY

İçinde bulunduğumuz “Güneş Sistemi”, 
Güneş’in etrafında dönen sekiz gezegen, 

yüzlerce uydu, milyonlarca göktaşı ve  
yıldızdan oluşuyor.

EN BÜYÜK olan RABBİMİZ ne kadar  da 
büyük bir uzay yaratmış böyle. 

ALLAHUEKBER!

Üstelik bize göre çok büyük olan 
“Güneş Sistemimiz” uzayda çok çok 

küçük bir yer kaplıyor.

1. VENÜS

2. MERKÜR

GÜNEŞ

3. DÜNYA

6. SATÜRN

7. URANÜS

8. NEPTÜN

5. JÜPITER
.

4. MARS

Uzay: Bütün gök cisimlerini içine alan, sınırları 
hâlâ belirlenememiş devasa boşluktur.

Uzay, şu ânda var olan her şeyi içine almış 
gibi gözüküyor.

Ben VENÜS! En sıcak gezegenim. 
Çünkü soğumamı engelleyen gaz 
tabakası ile kaplıyım. Ayrıca bende 
hiç su ve oksijen bulunmuyor.

Ben DÜNYA! Gezegenlerin içinde 
canlının bulunduğu tek gezegenim. 
Güneşle aramda 150 milyon 
kilometre mesafe var ve Güneş 
benden 300.000 kat daha 
büyük ve daha ağır.

Ben MARS! Kırmızı renkli bir 
gezegenim. Bende bol miktarda 
“demir” bulunuyor. Güneş 
sisteminde ki en büyük dağ bende. 
İsmi: OLYMPUS MONS, uzaydan 
bile görünüyor. 

Ben JÜPİTER! En büyük 
gezegenim. Dünya’dan 1323 kat 
daha büyüğüm. Allah bana, 
Dünya’ya çarptığında Dünya’yı 
parçalayacak göktaşlarını kendime 
çekmemi emretti. Böylece Allah, 
Dünya’yı uzayın tehlikelerinden 
koruyor.

Ben SATÜRN! Çevremde halka 
şeklinde dönen bir çok göktaşı 
bulunuyor.

Ben URANÜS! Güneş’e uzak bir 
gezegen olduğum için çok soğuğum. 
Dış kısmımdaki buz kristalleri sebebi 
ile mavi renkte gözüküyorum.

Ben NEPTÜN! Güneş’ten en uzak 
gezegen olduğum için aynı zaman 
da en soğuk gezegenim. En sıcak 
yer: -220˚̊

Ben MERKÜR! Güneş’e en yakın 
olan ve en küçük gezegenim. 

Biliyor muydun? Dünya’nın 
çekirdeğinin sıcaklığı 
6000˚dir. Güneş ise 

Dünya’nın çekirdeğinden 
binlerce kat daha sıcaktır.

Ay, Dünya’nın uydusu olan gümüş renkli bir gök cismidir. 
Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü gibi Ay da Dünya’nın 

etrafında döner. Ay’ın aydınlık kısımlarını dünyadan 
gördüğümüz kadarıyla isimlendiririz. Tamamını görünce; 
DOLUNAY, yarısını görünce; YARIM AY, yay şeklinde 

olursa HİLAL deriz. AY’ın HİLAL hali bizim için önemlidir. 
Biz Müslimler Ramazan’ın başladığını anlayabilmek için  
HİLALİ GÖZLEMLERİZ. Ramazan Hilali’ni görünce 

ORUÇ tutmaya başlarız.

Gezegenler ve yıldızlar dünyadan o kadar uzaktır ki çok 
küçük gözükürler. Dünyadan bakılınca rahatça 

görülebilmeleri için “TELESKOP” icat edilmiştir.
Teleskop, uzaydaki cisimlerin gözle görülebilecek 

büyüklüğe ulaşmasını sağlar.

Uzay Araçları, astronotların uzun süre 
uzayda yolculuk yaptığı GEMİLER’dir. 

Allah, uzay aracı ile astronotların 
uzayda seyahat etmesini sağlar.

Dolunay
Yarım Ay

Hilal

ASTRONOT: Uzay gemisini kullanan 
uzay yolcusudur. Ve uzayda bir insanın 

hayatta kalabilmesi için bu kıyafeti 
giymesi gerekir. Uzay çok soğuktur ve 
uzayda hiç oksijen yoktur. Astronot 

kıyafeti insanı bu zor şartlardan korur.

Uzayda, tahmin edilemeyecek kadar çok 
güneş, gezegen, yıldız, gök cismi vardır.
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Yaz tatili ne de çabuk bitti, değil 
mi? Tam da Sürmeli’yle aramızı 
düzeltmiştik, çayırlarda beraber 
koşuyorduk. Neyse, şimdi önümüzde 
koca bir okul dönemi var.

Babamın hızına ve yoldaki trafiğe bakılırsa eve varmamız çok uzayacak.

Camı açayım 
da içeriye 

biraz oksijen 
girsin?

Bu koku 
da ne?

SUBHANALLAH! 
Yangın mı var?

ALLAHU EKBER!

Es-Selamu Aleykum 
arkadaşlar! Size sevimli 

bir haberim var.

ANLATSAM FİLM 
OLUR

Yazar: Taha Değirmenci
Çizer: Hatice Kaya
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Bir yerde yangın gördüğümde aklıma hemen hayvanlar geliyor. Geçen sene 
bizim köyde de yangın çıkmıştı. Hamdolsun, hemen söndürülmüştü de hayvanlar 
zarar görmemişti. Arabamız ilerledikçe yangının büyüklüğünü daha yakından 
görebiliyorduk. Açtım ellerimi, hemen dua ettim Rabbime.

 İnşallah, hemen 
söndürürler. Ağaçlar 

ve hayvanların 
zarar görmesini 

istemiyorum.

Rabbim, ağaçlar ve 
hayvanlar da senin 
kulların. Onları bu 
yangından kurtar.

İnşallah 
Ömerciğim, 

inşallah.

Dualar ederek yolumuza 
devam ettik. Biz ilerledikçe 

yangın geride kalıyordu. 
Ama benim kalbim 

ormanın içindeydi sanki. 
Köyden ayrılmanın verdiği 

üzüntüye bir de yangın 
eklenmişti.

Bir süre sonra…



28

Üzerimde psikolojik bir baskı hissediyordum. Sanırım soğuk soğuk terlemeye de 
başlamıştım. Önce bir güzel yutkundum.

 Haydi Hamza, 
kardeşinle gidin de bir 
bakın kaplumbağaya.

Belki de yangından 
kaçmıştır. Ona 
yardım edebiliriz diye 
düşündüm; “Canım 
Peygamberimiz, 
hayvanları çok severdi 
ve ashabına da onlara 
iyi davranmalarını 
öğütlerdi.” demişti 
annem.

Bunun için mi bu 
kadar yaygara 
kopardın Ömer!

Yol 
kenarında bir 
kaplumbağa 

gördüm.

Dinliyorum 
Ömer!

Şeyyyy… 
Babacığım…

Nasıl bağırdıysam babam şok oldu ve arabayı hemen sağa çekti. Herkes bana 
bakıyordu. Tabii bir tek farkla. Babam, sinirliydi. Sanırım bana bir şey oldu sandı.

Evet, Ömer. 
Ne oldu 

da birden 
bağırdın 
oğlum?
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Hımmm… Sanırım kabuğu 
zarar görmüş. Babama 

söyleyelim de bir veterinere 
götürelim. Sonra da bu 

zavallı kaplumbağa için neler 
yapabiliriz, düşünelim.

Kaplumbağayı elime aldım, sanırım korktu ve kafasını hemen kabuğuna sakladı. 
Biraz okşayıp konuştuktan sonra kafasını yavaşça çıkarıverdi.

Es-Selamu Aleykum, 
kaplumbağa. Sana 

yardım etmek 
istiyorum.

Beraber 
gitseydik!

Neler yapabiliriz 
mi? Ben kafamda 
tasarladım bile.
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HAAAAYYIIIIIIIRR! Lütfen 
bizimle gelsin. O bizim 

kaplumbağamız.

Nasıl yani? 
Kaplumba-
ğayı götür-
meyecek 
miyiz?

Kaplumbağanın 
diğer hayvanlar 

gibi burada tedavi 
edilmesi gerekiyor 

Ömerciğim. 
Bu nedenle 

kaplumbağayı 
yanımıza alamayız.

Veteriner kliniğine girince şok oldum. Sanırım çevredekiler, yangından zarar görmüş hayvanları 
buraya getirmişler. Zavallı hayvanlar! İnşallah hemen iyileşirler. Ben etraftaki hayvanlara 
bakarken veteriner, kaplumbağayı eline aldı ve incelemeye başladı. Kabuğu yangından zarar 
görmüştü, tedavisinin uzun sürebileceğini söyledi ve onu buraya getirdiğimiz için teşekkür etti.

Bir süre sonra…

Babam, kaplumbağayı inceledikten sonra navigasyondan bulduğu en yakın veteriner 
kliniğini telefonla arayıp bilgi verdikten sonra yola koyulduk. Şu zavallı yeşil şeye 
bakar mısınız, nasıl da korkmuş!



NE!!
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Söz mü?

Bir süre sonra…
İlerleyen günlerde babam, Fasulye için bahçemizde şirin bir 
ev yaptı. Fasulye’nin tedavisi sürüyor tabii. Veteriner, kısa bir 
süre sonra iyileşebileceğini söyleyince havalara uçtum resmen. 
Sanırım Fasulye’nin süper kahramanı bendim. Aklıma, Canım 
Peygamber’imin şu sözü geldi: “Yerdekilere merhamet edin ki 
semada olan da size merhamet etsin.” 
Şimdi asıl soruya gelelim: Süper Kahraman mı, YouTuber olmak mı? 
Bu sorunun cevabını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu arada sokak 
hayvanları için kapı önlerine su ve yiyecek koymayı ihmal etmeyin. 
Unutmayın, süper kahraman olmak kolay değil. Allah’a emanet olun.

Demek bu kaplumbağa 
senin. Peki, adı ne?

FASULYE!

Müslim sözü!

Ben Fasulye deyince nasıl güldüler, görmeniz lazım. Gülmeyin siz de. Ne yapayım, 
aklıma o ân başka bir isim gelmedi. Hem fasulye de yeşil, kaplumbağa da! Neyse ki 
mükemmel ikna kabiliyetimle veterineri ikna etmeyi başardım. Tedaviye evimize yakın 
bir veteriner kliniğinde devam etmeye söz verdim. Klinikten kaplumbağa için gerekli 
tüm malzemeleri aldık, hamdolsun.



Organlarını ???

Tanıyor Musun?
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Organlarını ???

Tanıyor Musun?

K
M
L
Z
S
N
Y

A
E
I
İ
O
Ö
U

R
T
Z
Ş
G
D
Ç

F
Ğ
V
J
P
C
H

4 puanlık 
harfler

3 puanlık 
harfler

2 puanlık 
harfler

1 puanlık 
harfler

Harflerden Cümleye Yolculuk
Aşağıda verilen harflerle beş dakikada kelimeler üretilmelidir. Üretilen kelimeleri 
her oyuncu kendi alanına yazmalıdır. Süre bitiminde oyuncular sadece kendi 
ürettikleri kelimeleri kullanarak bir cümle oluşturmalıdır. Cümleyi önce kuran,  
kurduğu cümledeki harf puanları toplamı kadar puan alır. Her grubun başındaki 
sayı o gruptaki harfin puanını göstermektedir.

Not: Kelime üretim süresi isteğe bağlı olarak uzatılıp kısaltılabilir. Oyun en az iki kişiliktir.

1.Oyuncu

1.Oyuncu1.Oyuncu

2.Oyuncu

Cümle:

Cümle:Cümle:

Cümle:



İYİLİK ELÇİLERİ
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Nihayet servis gelmişti, fakat trafik yoğun olduğu için ilk derse zor yetişen Mert, “Elhamdulillah, sonunda sınıftayım.” 
diye bağırınca Mert’i duyan Oğuz, Kağan ve Yusuf şaşkınlıkla, “Hayırdır Mert, bir sorun mu var kardeşim?” 
diyerek başına toplandılar. Mert henüz cevap veremeden Barış Öğretmen kapıda göründü. Selam verdikten sonra 
öğrencilerinin fikirlerini bir bir anlatmalarını istedi. Sınıfta yaklaşık on beş öğrenci vardı ve her birinin bulduğu 
fikirler oldukça güzeldi. Sıra Hakan’a geldiğinde kendinden emin bir şekilde fikrini anlattı. Tüm sınıf onun fikrinin 
birinci olacağına inanıyordu. Derken sıra Mert’in fikrine gelmişti. Herkes heyecan ve şaşkınlıkla, Barış Öğretmen ise 
elini sakalına götürerek dikkatle dinledi Mert’i. Hepsi fikrini anlattıktan sonra sıra oylamaya geçti. Herkesin aklında iki 
isim vardı: Hakan ve Mert. İkisinin de fikirleri çok güzeldi, karar vermek zordu. Sınıftaki tüm öğrenciler beğendiği fikri 
kâğıda yazarak öğretmenine verecek ve en çok oyu alan fikir, amele geçecekti. Sınıfın tamamı oyunu kullandığına 
göre sıra en çok oyu alanı açıklamaya gelmişti. Barış Öğretmen kâğıtları teker teker çekiyor, tahtada bulunan 
Kağan da puan tablosu oluşturuyordu. Hakan ve Mert’in fikirleri kafa kafaya gidiyordu. Yedi oy Hakan, yedi oy Mert. 
“Bismillah!” diyerek elini keseye daldıran Barış Öğretmen, eline gelen kâğıdı yavaşça açtı. Kâğıdın üzerindeki yazıyı 
okuduktan sonra hafif bir şekilde tebessüm ederek, “Görünen o ki önümüzdeki günlerde çok eğleneceğiz.” diyerek 
Mert’i işaret etti. “Fikir senin olduğuna göre, organizasyonu da sana bırakıyorum. Rabbim yardımcın olsun.” dedi 
Barış Öğretmen ve Kağan tahtayı silerek Mert’in fikrini büyük harflerle yazdı: “PARALİMPİK OYUNLAR” -yani engelliler 
için olimpiyat oyunları demek- Sevinç içerisinde olan Mert, “Kimler görev almak ister?” diye bağırınca bir ânda tüm 
sınıf -Hakan da dâhil- Mert’in etrafını sarmıştı. Evet, bu iyilik hareketi karşısında kimse kayıtsız kalamazdı.

Yazar: Vera Ademoğlu / Çizer: Ezgi Deniz



İYİLİK ELÇİLERİ
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…
Barış Öğretmen’in yönlendirmesiyle oyunlar ve yarışacak olanlar belirlendi. Tabii ki İyilik Elçileri de vardı oyunda. 
Onların görevi, tekerlekli sandalye yarışında kardeşlerine yardımcı olmaktı. Her bir yarışmacı yarışma gününe 
kadar güzelce ve sıkı bir şekilde hazırlandı. Hazırlıklar sırasında herkes çok eğleniyordu, fakat bizimkilerin aklını 
başka bir şey kurcalıyordu. Mert, arkadaşlarını hızlıca boş bir sınıfta topladı: “Nasıl yapabiliriz bilmiyorum, ama 
tüm yarışmacıların birinci olmasını sağlamalıyız. Sonuçta hepsinin kazanmasını istiyoruz, değil mi?” Hepsi birden 
kafalarını “Evet.” der gibi salladı. Bir süre sessiz kaldılar. Düşündüler, düşündüler, düşündüler… Ve… Hepsi bir ağızdan, 
“BULDUMMM!” diyerek sevinç çığlıkları atmaya başladılar.
…
Yarış günü herkes çok heyecanlıydı. Yarışmacılara, üzerinde rakamlar ve okullarının arması bulunan formalar 
verildi. Yarışmacılar dört farklı kategoride yarışmaya katılacak ve aldıkları puanlar toplanarak birinci belirlenecekti. 
Yarışmalarda kıyasıya bir rekabet vardı. Hem çocuklar hem de aileleri hop oturup hop kalkıyorlardı. Puanlar ise çok 
değişkendi, birinci olan henüz belli değildi. Üç yarışma da bittikten sonra yarışmacıların dinlenebilmeleri için kısa bir 
mola verildi. Bu sırada skor tablosu güncellendi. SUBHANALLAH! Tüm yarışmacılar aynı puandalardı. Demek oluyor 
ki son yarış her şeyi belirleyecekti. Son yarış, koşu yarışıydı. Her tekerlekli sandalyenin arkasında birer öğrenci vardı. 
Yarışmacılar yerini almıştı ve düdük sesiyle kıyasıya bir rekabet başlamıştı. Çocuklar, 
arkadaşlarının sandalyelerini iterek koşarken, tekerlekli sandalyedeki arkadaşları da 
kahkahalara boğuluyordu. Yarışı Mert ve arkadaşı Salih önde götürüyordu. Bitiş çizgisine 
beş adım kala Mert âniden durdu. Arkadan gelen yarışmacılar da Mert’in yanında durdu. 
Herkes şaşkınlıkla çocukları izliyordu. En sonunda tüm yarışmacılar hep beraber bitiş 
çizgisinden alkışlarla ve keyifli bir şekilde geçtiler. İyilik Elçileri bu kez de arkadaşlarının 
gönüllerinde birincilik tahtına oturmuşlardı.



KÂĞITTAN AĞAÇKAKAN 
YAPIYORUZ

Yüzleri farklı renklerde bir 
adet kare kâğıt

Kâğıdın uçlarını, şekildeki 
gibi tam ortadan katlayalım.

Yine tam ortadan yukarı 
doğru katlayalım.

Çizgili yerlere kadar ok 
yönünde katlayalım.

Malzemeler 1)

2) 3)

Çizer: Zehra Nur Alıcı
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KÂĞITTAN AĞAÇKAKAN 
YAPIYORUZ

Çizgilere dikkat edip dışa 
doğru katlayalım.

Çizgili yerden dışa doğru 
katlayalım ve gagayı 
oluşturalım.

Ok yönünde arkaya 
katlayalım.

Son olarak, gözlerini çizelim 
ve kâğıttan ağaçkakanımız 
hazır. 

Son

4) 5)

6)

37



38

Ağaçlardan toplanan 
kakao çekirdekleri güneşte 

kurutulur ve böylece 
çekirdekler fabrikada 

işlenmeye hazır hâle gelmiş 
olur.

Meyvenin içinden çıkan minik çekirdeğin enfes çikolataya 
dönüşümünü haydi hep beraber inceleyelim:

Fabrikada temizlenen 
kakao çekirdekleri 

kavrulur ve öğütülür. 
Elde edilen macun 

görünümündeki sıvı, 
çikolata yapımında 

kullanılır.

“Ayrıca preslenerek 
kakao ve kakao yağı elde 

edilir.”

Çikolata Nasıl Üretilir?

1)

2)
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İşte çikolatalarımız hazııııır.

Sonunda sıvıya dönüşen 
çikolata, kalıplara dökülür ve 

soğutulur.

Oluklar içindeki silindirlerle 
çikolata yumuşak ve 

pütürsüz hâle getirilir.

Kavrulmuş kakao parçaları 
şekerle karıştırılır ve bir kapta ağır 
silindirlerle hamur hâline getirilir.

5)

4)

3)
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Gözünün 
gördüğü her 

yerdeyiz!

Arabanın 
altında…

Ah Şu Acayip 
Canlılar

Yazar: Taha Değirmenci 
Çizer: Seher Aktan
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Sokağın 
kenarında…

Ya da sevimli 
bir çocuğun 
kucağında…

Kapının 
önünde…
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Yumuş yumuş patileriyle, bazen sinirli bazen inanılmaz sevimli 
hâlleriyle, günün neredeyse tamamını bir yerlerde uyuklayarak geçiren 
minik dostlarımız onlar. Evvveeet, işte beklenen hayvan dostlarımız; 

KEDİLER.

Rabbimiz (cc) tüm canlıları en güzel şekilde yaratmış ve her birine 
birbirinden eşsiz yetenekler vermiştir. Biz kedilerin bazı özelliklerini 

öğrenemeye ne dersin? Haydi, bismillah.

En mükemmel özelliklerimizden biri, 
dillerimizin dikenli yapıda olmasıdır, tıpkı bir 
zımpara gibi. Bu dikenlere “filiform papilla” 
denir. Böylelikle tüylerimizi kolaylıkla 
tarayabiliriz.

Bizler de sizler gibi terliyoruz. Ama bu 
ter, tüylerimizden değil patilerimizden 
atılır. Açıkçası ayağımız ıslak olmadığı hâlde 
pati izi bırakıyorsak muhtemelen terlemişizdir.

Şeker! 
Evet, sizler çok seviyorsunuz. Hatta bize bile ikram 
ediyorsunuz, çoook sağ olun. Ama şunu bilmenizde 

yarar var: Biz kediler, tatlı şeylerin tadını 
alamayız.

KEDİLER
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Hayat bize güzel, dostum. Uyumak, bizim 
işimiz. Günün %70’ini bir yerlerde uyuyarak 
geçiririz. Nasıl da uykum geldi. Zzzz…

Kulağına bir şey 

söyleyeceğim şimdi! Biz 

kedilerin idrarı, karanlıkta 

parlar. 

Dişi kediler sağ, erkek kediler genellikle sol patilerini kullanırlar.
Huyumuz 

kurusun, sadece insanlara 
“MİYAV” deriz. Diğer canlılar 

için ya hırlarız ya da garip sesler 
çıkarırız. Eee ne de olsa herkes 

sevdikleriyle farklı bir dilde 
konuşur.

Ve işte, Rabbimizin 
bizlere hediye ettiği 
süper yeteneğimiz: 
Genellikle dört 
ayağımızın üzerine 
düşeriz. Böylece 
yüksek yerlerden bile 

düşsek yaralanmayız, 
elhamdulillah.Kulaklarımızın 

mükemmel 
yaratılışı 
sayesinde 
çıt sesini bile 
rahatlıkla 
duyabiliriz.

İnsanların parmak izleri nasıl benzersizse bizim burunlarımız da 
öyledir. El-Musavvir olan Rabbimiz, dünyadaki her kedinin burun 
yüzeyini birbirinden farklı yaratmıştır. Bir nevi kimlik kartı denebilir.

Peki, dünyada İstanbul nasıl tanınıyor biliyor musun? “KEDİLERİN ŞEHRİ” Evet evet, 
yanlış duymadın. İstanbul’da o kadar çok kedi var ki say say bitmez. Kimimiz sokaklarda 
kimimiz sıcacık evlerde yaşıyoruz ve sizlere dost olmaya devam ediyoruz. Eminim, senin 
de çevrende bizden biri mutlaka vardır. Belki de evinde!

Sokakta yaşayan kedi dostlarınız için bir kap su ve yiyecek koyarsanız 
bizleri çook mutlu edersiniz. Allah’a emanet olun. Miyavvv!



LABIRENT 
Labirentin tam ortasında içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir kutu var. 

Kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek için kutuyu sahibine götürmeliyiz. 
Maceraya hazır mısın? Labirentte kaybolmadan kutuya ulaşabilecek misin 

heyecanla bekliyorum.
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LABIRENT 
Labirentin tam ortasında içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir kutu var. 

Kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek için kutuyu sahibine götürmeliyiz. 
Maceraya hazır mısın? Labirentte kaybolmadan kutuya ulaşabilecek misin 

heyecanla bekliyorum.
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Kırmızı ip 

Makas

Bant 

Saat
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Lazer Labi
rent

Oyunu

Nasıl O
ynanı

r?

Ekteki sticker ile kendi uzay boşluğunu oluştur!



1
2

3
4

Kırmızı ip 

Makas

Bant 

Saat
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Lazer Labi
rent

Oyunu

Nasıl O
ynanı

r?

Merhaba, bugün sizlerle evde oyun 
oynayacağız. Eğlenceye hazırsan 
malzemeleri topla ve oyuna başla!

47

Evde 
keşif yap ve 

uygun koridoru 
bul.

İpini 
koridor 

genişliğine göre 
kes.

Lazer 
ışınlarına 

(iplere) dokunmadan 
en kısa sürede karşıya 

geçen, oyunu 
kazanır!

İpleri 
yüksek, alçak, 
zikzaklı olacak 

şekilde iki duvar 
arasına yapıştır.



TEKNOBERK İLE BİLİM GÜNLÜĞÜ:
ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR  

Selamun aleykum 
ve rahmetullah
こんにちは

Kon'nichiwa

Allah’a emanet 
olun.

さようなら
Sayōnara

Bilim insanlarının tahminlerine göre ilerleyen zamanlarda mahallelerde, hatta evlerde bile bu 
yazıcıları görmemiz çok yakın.

Üç boyutlu yazıcılar, aslında hayatımıza yeni girmiş sayılmaz. 1984’ten beri üzerinde çalışılıyor. Şu 
ân geldiği noktaysa muazzam. Düşünsenize, sabah uyandınız ve temiz kıyafetiniz kalmamış. Üç 
boyutlu yazıcınızın düğmesine basıyorsunuz ve birkaç dakika içerisinde yepyeni kıyafetiniz hazır. 

Rabbim, ne büyük kolaylık!

Üç boyutlu 
yazıcılar! 
İşte bu, 

inanılmaz bir 
teknoloji!

Üç boyutlu yazıcılar, -diğer adıyla 3D yazıcılar- dünyada en çok konuşulan 
teknolojik gelişmelerden biri. Peki, söylendiği gibi dünyamızı değiştirebilecek mi? 

Gelin, bu sorunun cevabını hep beraber arayalım.

Üç boyutlu yazdırma, katı ya da sıvı 
malzemelerin üç boyutlu bir model baz 
alınarak, çok ince katmanlar hâlinde 
birleştirilerek bir nesneyi yazdırma 
teknolojisidir.
Peki, bu yazıcılarda hangi maddeler 
kullanılıyor? Plastik, geri dönüşüm 
malzemeleri, metaller… Yani aklınıza 
gelebilecek her türlü malzeme 
kullanılabilir. Bu mükemmel teknolojik 
yazıcılarla bina, ayakkabı, kalem, tişört 
hatta bir pasta bile yapabilirsiniz.

Agâh Mert Aydın



TEKNOBERK İLE BİLİM GÜNLÜĞÜ:
ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR  

Selamun aleykum 
ve rahmetullah
こんにちは

Kon'nichiwa

Allah’a emanet 
olun.

さようなら
Sayōnara
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3D yazıcılar hayatımızın neredeyse 
her alanında kullanılabilmekte, 
ama asıl gelişme tıp alanında 
gerçekleşecek. Nasıl mı? Bilim 
adamları ve mühendisler, üç 
boyutlu yazıcılar kullanarak 
yapay organlar yapmaya 
başladılar. Hatta çalışabilir bir 

kalp yapmayı başardılar bile 
Allah’ın izniyle. SUBHANALLAH!

3D yazıcıların teknolojik gelişmesi bir yana, beni sevindiren başka bir mesele var: Bu inanılmaz yazıcılarla 
iyilik yapmak çok kolay olacak. Örneğin, bir hastane savaş bölgelerinde uzuvlarını kaybeden çocuklar için üç 
boyutlu yazıcılar kullanarak protezler üretti ve bunları ücretsiz bir şekilde dağıttı. Sanırım bu yardımlarına 
hâlâ devam ediyorlar. Ne kadar mükemmel bir amel! Bir düşünsenize, elinizde böyle bir teknoloji var ve siz 
muhtaç durumda olanlara yardım ediyorsunuz. Fakir olanlara yiyecek üretebilirsiniz, evi olmayanlar için ev 
inşa edebilirsiniz, namaz kılmak için kendi seccadenizi tasarlayıp yazdırabilirsiniz… Ohooooo, alın size saymakla 
bitmeyecek salih amel kapısı. İşte, gerçek bir süper kahramanlık!

Peki, bu teknolojik cihazlar sadece insanlara yardım etmek için mi kullanılıyor?

Tabii ki hayır! Tanıştırayım, resimde 
gördüğünüz kaplumbağanın adı 
Freddy.

Brezilya’da bir orman yangınında 
kabuğunun %85’i yandı ve normal 
bir tedaviyle kabuğunun yeniden 
oluşma ihtimali de yoktu. Tabii bir 
kaplumbağanın kabuğu olmadan 
yaşayamayacağını hepimiz biliyoruz. 
Kaplumbağayı bulan kişiler, üç 
boyutlu yazıcıyı kullanarak mısır 

bazlı bir malzemeyle, dört parçadan oluşan bir kabuk ürettiler. İşte sonuç! Elhamdulillah, Freddy yeni 
kabuğuyla gayet mutlu.

Haydi, 
ne duruyoruz? O 

hâlde beyinlerimizi çalıştırıp, 
teknoloji ile salih amelleri 

birleştirelim!
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“…Şüphesiz ki senin 
Rabbin, (şefkatli olan) 
Raûf, (kullarına karşı 

merhametli olan) 
Rahîm’dir.”

“Allah, merhametli 

olanlara rahmetle 

muamele eder. Öyleyse, 

sizler yeryüzündekilere 

karşı merhametli olun 

ki semada olan da size 

rahmet etsin.”

Ebu Davud, 4941; Tirmizi, 1924 Nahl Suresi, 47. Ayet

Er-Rahîm Hayvanlara karşı 
merhametli olmak.

Ayın Esması

Ayın Sayfası

Ayın Hadisi

Ayın Sünneti

Ayın Ayeti

Kullarına karşı merhametli 
olan, rahmetini kullarına 

eriştiren.
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“Kendine iyilik yapılan kimse, iyilik yapana 
'Allah seni hayırla mükâfatlandırsın.' desin.”

Tirmizi, 2035

ا ُ  َخْيً َجَزآَك اّلٰ
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Herkese Selamun Aleykum! 
Geçen sayımızda kızgınlık duygusunu konuşmuştuk. Şimdi de korkuyu konuşmaya ne 
dersin? Evet, hepimiz bazen korkarız. Haydi ona yakından bakalım.

Korktuğumuzu nasıl anlarız? Mesela sen 
korkunca neler olur? Ben korkunca gözlerim 
kocaman açılır, bazen ufacık bağırabilirim. 
Tamam tamam, bazen ufacık da olmayabilir. 
Örneğin, çığlık atabilirim. Ya da yataktaysam 
kafamı yorganın altına saklayabilirim. Sen 
de kendi aklına gelenleri aşağıya yazabilirsin. 
Sen korktuğunda neler oluyor?

Örneğin, bazen büyük bir köpek havladığında 
korkabiliyorum. Ya daaa çok yüksek bir 
yerden aşağıya bakarsam korkabilirim. Aaa… 
Az kalsın unutuyordum, arabaların vızır vızır 
geçtiği bir yolda karşıdan karşıya geçmekten 
de bazen korkuyorum. Sıra sende. Sen 
nelerden korkarsın?

Peki, korkunca neler olduğunu anladık 
gibi. Sıra ne gibi şeylerden korktuğumuza 
geldi. İlk önce ben nelerden korktuğumu 

yazacağım. Sonra sen de aşağıya nelerden 
korktuğunu yazabilirsin. 

Duru Çelebi
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Bu arada, “Arkadaşım Korku” kitabını 
gördün mü? Çok eğlenceli bir kitap, 
okumanı tavsiye ederim. 
Bu sayıda korkudan bahsettik. Gelecek 
sayıda görüşürüz inşallah. Hoşça bak, 
zatına.

Peki, korktuğumuzda ne yapsak işe yarar 
acaba? Hadi biraz düşünelim…  Allah 
en en en güçlü olandır. O’ndan yardım 
isteyebiliriz. “Bismillahirrahmanirrahim” 
demek bize iyi gelebilir.  Ya da “Herkes bir 
şeylerden korkar.” diye hatırlayabiliriz. 
Bak aklıma başka bir fikir daha geldi. 
5. sayımızdaki süper kahraman 
oyununu hatırladın mı? O oyunu tekrar 
oynamak bize iyi gelebilir. Mesela 
bir böcek görünce korkuyorsak “Ben, 
Cesur ÖMER’im. Senden Korkmuyorum 
Böcekkk.” diye bağırabiliriz. Senin aklına 
başka fikir geliyor mu? Haydi benimle 
paylaş.

Herkes bazen bir şeylerden korkar. Servisçi Hasan Amca, abim Yusuf veya 
Rümeysa Öğretmen… Herkes bir şeylerden korkabilir. 

Senin tanıdığın biri var mı?
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KELİME KÜTÜPHANESİ
STETOSKOP: Kalbin ve iç organların hareketleri 
ile meydana gelen sesleri dinlemeye yarayan araç.

GÖL: Karalar üzerindeki çanakları doldurmuş 
tatlı veya tuzlu su kütlesidir.

PRESLEME: Sıkıştırma.

LAZER: Çok güçlü pırıltılar oluşturan, değişik 
alanlarda kullanılan ışık kaynağı.
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KELİME AVI

RA T A E H U P S D O T J
AS A A G Ö L A Y A T İ A
AE A A Y I E P A N A S J
ÇT İ K O L A T A A U K E
AY A Z E N
AB I K E D İ A V Y A L E
RA A Y Z A T I E A Y E R
ÜR K Y Ç V K E S Z E T A
MÜ Ü H E N D İ S A U A T
YA A L U E K P V X Z İ Ö
IN E R A K I Ş A A A S R
PÇ V A Ğ A Ç K A K A N A
HŞ A Y V A N A Z N A E A

A H A A K A Y

Çikolata
İskelet
Göl
Hayvan
Uzay

Mühendis
Kedi
Kış
Jeneratör
Ağaçkakan
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Mekke’nin hem soylu hem de zengin kadınlarından birisiydi. Ticaretle 
uğraşır, yaptığı alışverişlerle kendi parasını kazanırdı. Allah Resûlü’yle de 
güzel ahlakı ve dürüstlüğü nedeniyle evlenmişti. Bu evlilikten tam altı tane 
çocukları oldu.
Bir gün Ebu Talib, yeğeni Muhammed’in (sav) evliliği yolunda gidiyor mu 
diye merak edip Neba isimli kölesini onların evlerine gönderdi. Köle birkaç 
gün sonra geri döndüğünde şunları anlatıyordu: “Ben öyle bir evliliğe şahit 
oldum ki onun bir ikincisi daha yok. Ne zaman kapı çalsa, evde hizmetçiler 
olmasına rağmen Muhammed koşuyor, Hatice koşuyor. Ne zaman 
Muhammed bir şey istese, ‘Anam babam sana feda olsun.’ diyerek Hatice 
koşuyor...”
Bu mübarek evlilik devam ederken, Resûlullah (sav) Hira’da inzivaya 
çekilmeye başlamıştı. Mekke sıcağında Hatice Annemiz (r.anha) kendi 
elleriyle eşine azık taşır, onu ziyaret ettikten sonra geri dönerdi. Ve bundan 
hiç şikâyetçi olmazdı.  Bir gün Allah Resûlü (sav) Hira’dan, kendisine vahiy 
inmiş bir hâlde, korku ve ürpertiyle evine döndü. Hatice Annemiz hemen 
onu sakinleştirmeye çalıştı ve ileriki süreçte Efendimize iman eden ilk kişi 
olma şerefine kavuştu…  

Efsane Değil Sahabe
“HATİCE BİNTİ HUVEYLİD (r.anha)”

Yazar: Meryem  Şahin/ Çizer: Seher Aktan
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İslam’ın en zor yılları başlamıştı. Peygamberimiz (sav) kavmi tarafından 
yalanlanmış, dışlanmış ve yalnız bırakılmıştı. Hatice Annemiz ise her 
zorlukta sığındığı kale gibiydi. Malıyla, canıyla eşini destekliyor, her 
zorlukta yanında yer alıyordu. Tüm malını köle ve zayıflar için harcayacak 
kadar cömertti. Kendisi, Mekke’de Müslimlere uygulanan boykotta Allah 
Resûlü’yle birlikte açlığa katlandı. Nice geceler karınlarına taş bağlayıp 
uyumak zorunda kaldılar. Henüz boykot bitmeden nübüvvetin onuncu 
yılında, Ebu Talib’in vefatından üç gün sonra hayata gözlerini kapadı. 
Allah Resûlü’nün hayatındaki o yıl, “Hüzün Yılı” olarak bilinecekti...
Resûlullah (sav) ömrü boyunca sevgili eşini ve fedakârlıklarını hiç 
unutmadı. “Ben Hatice’min sevgisiyle rızıklandırıldım.” derdi. Mekke’ye 
büyük bir orduyla fetih için geldiğinde bile henüz evine gitmeden sevgili 
eşi Hatice’nin mezarına gitmiş ve uzun süre orada kalmıştı...



ÇİKOLATA

MİNİK ELLER 
MUTFAKTA
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Mutluluk hormonunu 
etkinleştirir.

Markete gittiğinde hangi reyonda daha çok zaman harcarsın? Ben en çok 
çikolataların önünde zaman harcarım. Çünkü o kadaaaar çok çeşit var ki 
hangisini seçeceğimi bilemem.
Umarım çikolatanın taaa ne zamanlardan geldiğini, nasıl üretildiğini veya 
çikolata hakkında merak ettiğin diğer şeyleri dergimizde okumuşsundur. 
Çünkü şimdi ben sana öyle güzel bir tarif vereceğim ki ağzın sulanacak. 
Ama önce çikolatanın faydalarını anlatalım. Evet evet, yanlış okumadın; 
çikolatanın faydaları. 

Tansiyonu 
dengeler.

Kalp sağlığını 
dengeler. 

Kanser hücrelerinin 
oluşumunu 

engeller. 

İçinde barındırdığı 
azot, lif ve yağ 

sayesinde zihin açıklığı 
sağlar.

Kan akışını hızlandırır.

Meva Ak



ÇİKOLATA

MİNİK ELLER 
MUTFAKTA
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Şimdi hiç beklemeden o miss gibi tadı ve kokusuyla şu ân 
bile canımızın çektiği Sıcak Çikolatamızın tarifine geçelim.

250 ml süt
Bir yemek kaşığı 
kakao
Bir tutam tuz
30 gr sütlü çikolata 
Bir tatlı kaşığı bal 

Süt, kakao ve tuzu geniş bir cezveye 
alıp topaklanmaması için karıştırıyoruz. 
Tüpün altını açıp kaynamasını bekliyoruz. 
Kaynadıktan sonra tüpün altını kapatıp 
çikolatamızı içine atıyor ve eriyene 
kadar karıştırıyoruz. Sonrasında balımızı 
da ekleyerek son bir kez daha karıştırıp 
bardağımıza koyuyoruz. 
Şimdi afiyetle içebilirsin.
Sana bir şey daha söylemem gerekiyor: 
Unutma, her şeyin fazlası zarar. Çikolata bazı 
konularda faydalı olabilir, ama çok yersen 
dişçiden de çıkamayabilirsin. :)

Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere…

MALZEMELER:
YAPILIŞI:



Kalbimiz; vücudumuza 
temizlenmiş kanı pompalayan, kirli kanı, 
temizlenmesi gereken yere gönderen çok 
önemli bir organımızdır. Onun sayesinde kan 
vücudumuzun her yanına dağılır ve bu 
şekilde besine, oksijene ihtiyacı olan hücreler 

kanımızdan ihtiyaçları kadarını alırlar. 
Kalbimiz bunları bir döngü içerisinde yapar. 

Kanı önce hüüpp diye kendi içine çeker. Sonra 
“Hadi, içinizdeki karbondioksitten temizlenmek 
için bir sonraki durağınız akciğer.” deyip kanı 
akciğerlerimize pompalar. Akciğerlerimizde 
kanımızın her yanına oksijen dolar ve kalbimiz 
kanı tekrar içine çeker. Sonra da bütün vücuda 

temizlenmiş kanı pompalar. Bundan sonra ise kalp 
0,40 saniye kadar uzun bir süre dinlenir. Uzun bir 

süre diyorum, çünkü kalbin yaptığı diğer görevlerin 
tamamını sadece 0,45 saniye sürüyor! İş yaptığı kadar 

dinleniyormuş neredeyse kalbimiz.

Ay neden sürekli şekil 
değiştirir?

Yıldızlar, gökyüzündeki çamaşır 
ipine mi asılı?

Suyun görünmez kasları mı var da 
koskocaman gemileri hiç zorlanmadan 

taşıyor?

Kalbimiz hiç durmadan mı 
çalışır?

Bir gece futbol oynarken gökyüzünde 
gördüğüm kocaman Ay’ı top sanmış; hangi iyi 
futbolcunun müthiş bir atışla onu göğe 
fırlatmış olabileceğini düşünmüştüm. Başka 
bir akşam ise ince bir yay gibi belirdiğini 
görünce de şaşırıp kalmıştım. Nasıl olur da 
koskocaman top, ince bir yaya dönüşürdü? 
Birileri onu patlatmış mıydı? Ya da Ayöönmm  
kılık değiştirmeyi mi seviyordu? Ama aslında 
Ay hiç şekil değiştirmezmiş. Her yeri 
koskocaman çukurlarla kaplı koca bir top 
şeklinde dururmuş gökyüzünde. Güneş’in Ay’a 
vuran ışıkları yansıyıp Dünya’ya ulaştığında onu 
görebiliyormuşuz. Bize yansıyan ışıklarıyla kimi 
zaman koca bir top gibi görünürken kimi zaman 
da ince bir yay gibi belirirmiş  gökyüzünde. 

Evet, hayal edelim, upuzun çamaşır ipleri ve bu 
iplere mandallarla tutturulmuş koskocaman 
yıldızlar... Aslında odamızı süslemek için harika 
�kir, ama yıldızlar gökyüzünde Allah’ın kudretiyle 
asılı duruyorlar. Biliyorsun ki uzayda hava yok. Bu 
sayede bütün cisimler boşlukta asılı kalıyor. 
Koskocaman yıldızlar da senin minik bedenin de 
uzayın boşluğunda asılı kalır. Hem zaten minicik 
iplere nasıl asılı kalsın koskocaman yıldızlar! 
Hatta sana küçük bir sır vereyim mi? Uzayda 
meyve suyunu içerken bardağını devirirsen ne 
bardağına bir şey olur ne de meyve suyuna. 
Yalnızca meyve suyu küçük su damlacıkları 

hâlinde etrafa dağılır. Meyve suyunu içmen için 
su damlacıklarına yaklaşıp onları hüüppp diye 

içine çekmen gerekir sadece.60

Fatma Avcı
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fırlatmış olabileceğini düşünmüştüm. Başka 
bir akşam ise ince bir yay gibi belirdiğini 
görünce de şaşırıp kalmıştım. Nasıl olur da 
koskocaman top, ince bir yaya dönüşürdü? 
Birileri onu patlatmış mıydı? Ya da Ayöönmm  
kılık değiştirmeyi mi seviyordu? Ama aslında 
Ay hiç şekil değiştirmezmiş. Her yeri 
koskocaman çukurlarla kaplı koca bir top 
şeklinde dururmuş gökyüzünde. Güneş’in Ay’a 
vuran ışıkları yansıyıp Dünya’ya ulaştığında onu 
görebiliyormuşuz. Bize yansıyan ışıklarıyla kimi 
zaman koca bir top gibi görünürken kimi zaman 
da ince bir yay gibi belirirmiş  gökyüzünde. 

Evet, hayal edelim, upuzun çamaşır ipleri ve bu 
iplere mandallarla tutturulmuş koskocaman 
yıldızlar... Aslında odamızı süslemek için harika 
�kir, ama yıldızlar gökyüzünde Allah’ın kudretiyle 
asılı duruyorlar. Biliyorsun ki uzayda hava yok. Bu 
sayede bütün cisimler boşlukta asılı kalıyor. 
Koskocaman yıldızlar da senin minik bedenin de 
uzayın boşluğunda asılı kalır. Hem zaten minicik 
iplere nasıl asılı kalsın koskocaman yıldızlar! 
Hatta sana küçük bir sır vereyim mi? Uzayda 
meyve suyunu içerken bardağını devirirsen ne 
bardağına bir şey olur ne de meyve suyuna. 
Yalnızca meyve suyu küçük su damlacıkları 
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su damlacıklarına yaklaşıp onları hüüppp diye 

içine çekmen gerekir sadece. 61

Hayal gücüne bayıldım! Evet, suyun gücü var, ama bu 
gücünü kaslarından almıyor. Su, gücünü kaldırma kuvveti 
dediğimiz bir kuvvetten alıyor. “Zaten kaldırmak 
için, kaldırma kuvvetine sahip olmalı.” dediğini 
duyar gibiyim. Tabii ki burada farklı bir şeyden 
bahsediyorum. Senin bir su bardağını masadan 
alırken kullandığın kaldırma kuvvetinden 
değil elbette! Gemilerin su üstünde yüzmesini 
sağlayan bir başka sebep, gemilerin içinde çok 
fazla hava dolu odanın olmasıdır. Bu odalar 
sayesinde o çok çok çok ağır olan gemilerin 
yoğunluğu sudan daha az oluyor ve bu sayede 
gemiler suyun üstünde yüzebiliyorlar. 
(Sana benden bir tavsiye: Anne ya da babandan, 
sana gemilerin karadan suya indirilme videosunu 
izletmelerini iste! Eminim izlerken hem 
heyecanlanacak hem de çok şaşıracaksın.)
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Yiyip 
içtikten sonra, 

“Elhamdulillah” 
deriz.

YEME İÇME ADABI

Sağ 
elimizle 

yiyip içeriz.

Tabağımızda 
yemek 

bırakmayız.

Ağzımız 
doluyken 

konuşmayız.

Önümüzden 
ve kenardan 

yeriz.

Besmeleyle 
başlarız.
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Haydi, 
sen de 

çiz!

Adım
Adım
Çizim

Zehra Nur Alıcı
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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde.
İki dağ birbirine bakarken, ikisinin üstünde de koca koca kaleler varmış. Bu 
kalelerin sağlam mı sağlam, yüksek mi yüksek duvarları varmış. Etrafında 
demirden çubuklar, derin derin hendekler kazılıymış. İki kalenin içindekiler 
de birbirini tanımazmış, amma haklarında duydukları pek fenaymış. 
Derlermiş ki öbür kalede iki başlı, iri gövdeli canavarlar yaşarmış. İnsanı 
yakaladıkları gibi kaynar kazana atarlarmış. Buranın yanından geçmek 
bile çok tehlikeliymiş. Bütün bunları nereden bilirsin dersen, onlara da 
dedelerinin dedeleri, belki daha da evvelki dedeleri anlatırmış.
Beriki kalede yaşayan Sultanın oğlunun tatlı mı tatlı konuşan, renkleri her 
renkten güzel olan bir papağanı varmış. Bu papağan, küçük şehzadenin 
hem dostu hem sırdaşıymış. Bütün gün onunla gezer, eğlenir, sohbet 
edermiş. 
Bir gün çıkmış surların üstüne oturup da sohbet ederlerken yine karşı 
kaleden bir papağan uçup yanlarına konuvermiş. Kendi cinsinden kuşu 
gören papağan, dalıp kuşun arkasına, uçuvermiş öbür kaleye. Şehzade 
üzüntüden perişan olmuş, papağanın özlemiyle yanıp tutuşmuş. Bakmış 
ki çare yok, karşı kaleye gidip arayacakmış dostunu. Bunu Beybabasına 
söyleyince çok kızmış, “Aklını mı kaçırdın sen. Oradaki iki başlı canavarların 
hikâyesini bilmez misin? Hem senin kuşu çoktan kaynatıp, suyuna ziyafet 
çekmişlerdir.” demiş.
Ama Şehzade koymuş aklına bir kere, ne olursa olsun bulacakmış dostunu. 

Gece olunca, herkes uykusunda bir 
sağa bir sola dönerek uyurken 

sessizce çıkmış kaleden, 
kimseciklerin haberi yokken. 

Önyargı Yazar: Yağmur Kaya/ Çizer: Seher Aktan
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Başlamış yolculuğa, bir gün iki gün derken, yüreği ağzında güm güm 
atarken varmış karşıki kalenin kapısına. Varmış varmasına da kapı 
kocaman, simsiyahmış. Sonunda kapının tokmağını bulup üç kere 
tıklatmış. Kapının arkasından kalın mı kalın bir ses, “Sen de kimsin? Ne 
istersin?” demiş. Şehzade seslenmiş, “Ben karşıki kaleden gelirim. Rengi 
her renkten güzel, sohbeti insandan tatlı papağanımı ararım.” demiş. 
Kalenin içindekileri bir paniktir almış, herkes bir sağa bir sola koşuşup 
bağırıyormuş.
“Vay başımıza gelenler! Karşı kalenin devleri geldiler, bizleri kaynar 
kazanlara atmaya geldiler.” Kalenin veziri varmış kapının arkasına. Delikten 
bakınca usulca bir de ne görsün, küçük bir çocuk. 
“Ne istersin çocuğum?” diye sorunca, çocuk başlamış meramını 
anlatmaya. Kapılar açılınca bir de bakmışlar ki her ikisi de insanmış. Ne 
kalenin dışında bir dev ne kalenin içinde iki başlı canavar varmış.
Çocuk girince içeri, papağanını bulup teslim etmişler geri. Üstelik kaynar 
kazanlarda kaynattıkları insan eti değil, kendi çorbaları olan ayran 
aşıymış. İkram edilince bir güzel karnını doyurmuş Şehzade. Sonrasında 
sormuş, “Karşı kalede devlerin yaşadığını da nereden çıkardınız?” 
Onlar da, “Bize dedelerimizin dedelerinin, hatta onların da dedelerinin 
anlattıklarıdır.” demişler. Şehzade papağanını da alıp dönünce evine, 
Beybabası ağlamış sevinçten, oğlunu görünce. Çocuk başına gelenleri 
anlattıysa da herkese, kimseyi inandıramamış karşı kaledeki insanlara. 
Onlar hep iki başlı, iri gövdeli canavara inanmışlar yıllarca. Bu arada 

papağan da uçar arada kuş dostuna, 
sonra dönermiş Şehzadenin yanına.
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KELİME AVI

Çikolata
İskelet
Göl
Hayvan
Uzay

Mühendis
Kedi
Kış
Jeneratör
Ağaçkakan
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LABIRENT 
Labirentin tam ortasında içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir kutu var. 

Kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek için kutuyu sahibine götürmeliyiz. 
Maceraya hazır mısın? Labirentte kaybolmadan kutuya ulaşabilecek misin 

heyecanla bekliyorum.
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  CEVAP        ANAHTARI  CEVAP        ANAHTARI
7 Fark Bulmaca7 Fark Bulmaca

Dikkatini topla ve eksik olan 7 farkı bul!



Alallm Okuyallm
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Gökyüzü, yeryüzü, insan, hayvan, bitki... 
Ne de mükemmel yaratmış, El-Bâri olan 
biricik Allah’ım tüm evreni. 
Bu ayki sayımızda önereceğim kitaplarla 
önce bir astronot olup uzaya çıkacağız: 
Venüs, Mars, Ay ve diğer gezegenleri gezip 
öğreneceğiz. 

Ardından vücudumuzu tanıyacağız: 
Göz, kulak, deri, hepsinin var işlevi.

Şimdi sıra vahşi 
hayvanlarda... 
Bu gezimiz 
biraz korkutucu 
olabilir. Aslandan 
gergedana birçok 
hayvanı tanımak 
istiyorsan haydi, 
hemen kitabın 
kapağını arala.



 neşidimiz 
yayımlandı!

‘‘Uyanış Başladı’’

?
Süheyl ve 

arkadaşlarının 
 klibini izlediniz 

mi?



KIŞ VE
SOKAK HAYVANLARI

ARALIK-OCAK ‘21-22 | YIL: 2 | SAYI: 7 | FİYAT: 20₺

Re
bî

u’
l A

hi
r-

Ce
mazi-el Evvel 1443

6-12
yaş

ABONELİK İÇİN
tevhiddergisi@gmail.com

www.tevhiddergisi.org
+90 545 762 15 15


	tcd7_kapak
	tcd_7
	tcd7_kapak

